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Foto: Bc. P. Bouček

Projekt Zdislavice - vodovod, posílení vodních zdrojů a rozšíření akumulace má zabezpečit dostatek
kvalitní pitné vody pro městys Zdislavice. Při realizaci nových zdrojů pitné vody (budou vykopány dvě
studny) je počítáno se stavbou akumulační nádrže, do které budou svedeny vody ze stávajících
i nových studní a bude možné lépe řešit vyskladňování vody jedním čerpadlem do vodojemu, včetně
systému telemetrie, řízení a přenosu dat.
Zhotovitelem stavby je firma VODAK Humpolec, s.r.o.. Financováno z programu SFŽP - Národní
program životního prostředí a prostředků městyse Zdislavice.

Nové telefonní číslo městyse Zdislavice: 734 879 703

Vážení spoluobčané,
v závěru loňského roku jsme převzali od výrobce THT Polička, s.r.o., nový hasičský automobil
Tatra T 815 CAS, jehož pořízení vyšlo na 6,5 milionu korun. Finančně byla akce zajištěna dotací z MV
GŘ HZS ve výši 2,5 mil. Kč, Krajského úřadu Středočeského kraje 1 mil. Kč (Fond podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS), darem od Nadace Agrofert ve výši 250 tisíc korun, příspěvkem obce
Chlum ve výši 250 tisíc korun a zbytek z prostředků městyse Zdislavice. Slavnostní předání nové
hasičské techniky SDH Zdislavice proběhlo v sobotu 17. 2. 2018 u místního kostela sv. Petra a Pavla. Po
slavnostních projevech za přítomnosti hostů a našich občanů, provedl pan páter Mgr. Bc. Jan Primus
slavnostní požehnání nového vozu i ostatních vozidel SDH Zdislavice. Po oficiální části následovalo
slavnostní posezení v hasičárně za doprovodu hudby.
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o průběhu přístavby a rekonstrukce mateřské
školky. Z výsledků kontrolních dnů je zřejmé, že pokud vše půjde tak jak má, bude akce dokončena
a zkolaudovaná k 1. 9. 2018. V souvislosti s rekonstrukcí vyvstala potřeba, aby součástí školky byly
i prostory, kde je možno rozvíjet pohybovou aktivitu dětí v době, kdy jsou nepříznivé klimatické
podmínky a zároveň, na základě velké poptávky, i zvýšení kapacity školky. Zastupitelstvo proto na svém
jednání projednalo vypracování projektové dokumentace a začalo jednání s Krajským úřadem o možnosti
získat na tuto akci dotaci. V současné době čekáme na projednání naší žádosti o dotaci v orgánech kraje.
Podal jsem Vám taktéž informaci o plánovaném zahájení budování nových zdrojů pitné vody,
výtlačného řadu a nové akumulační nádrže s obsahem 100 m3. Tato akce je v plném proudu, studny jsou
již vybudovány a výtlačný řad je taktéž z poloviny hotový. Tato akce by měla být hotova do konce
letošního června a celkové kalkulované náklady budou činit cca 6,5 mil. Kč. Finanční krytí bude z dotace
MŽP (SFŽP) ve výši 3,0 mil. Kč a zbytek bude uhrazen z rozpočtových prostředků městyse.
Na akci půdní vestavby a rekonstrukce základní školy spojenou s vybudováním odborných učeben
jsme zatím úspěšní z 50 %. Projekt je rozdělen na dvě etapy - na jednu jsme obdrželi příslib dotace od
MF ve výši 5,3 mil. Kč a na druhou budeme podávat žádost o dotaci ve druhé polovině dubna. Po podání
žádosti budeme společně s poradenskou firmou pracovat na výběrovém řízení na dodavatele akce.
Realizace se zřejmě přesune i do roku 2019, celkové náklady budou činit cca 14 mil. Kč. Abychom mohli
akci úspěšně realizovat, pokusíme se požádat Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na kofinancování
akce.
Všechny naše občany, ale především ty, kteří projevili zájem o kompostér, potěším touto
informací - na kompostéry jsme získali dotaci, je vybrán dodavatel a smlouva s ním je podepsána.
K dodání kompostérů dojde zřejmě v měsíci květnu, nejpozději v měsíci červnu letošního roku. První
budou uspokojení ti, kteří podali na úřad žádost a následně i ti, kteří projeví zájem. Zapůjčení bude zcela
zdarma na základě smlouvy o výpůjčce.
Ohledně chodníků sděluji, že tyto jsou naprojektovány a na SFDI odsouhlaseny. Nyní jsou
obeslány dotčené orgány k vyjádření a následně bude zažádáno o stavební povolení. Jakmile bude
vypsaná výzva, budeme okamžitě žádat o dotaci. Plánované náklady na realizaci jsou cca 6,5 mil. Kč.
Téměř po dvouletém snažení je před podpisem smlouva na odkup pozemků SŽDC (okolo
nádraží), jedná se cca o 3 700 m2 a za tuto výměru zaplatíme 370 tis. Kč. Na nákup pozemků se snažím
získat finanční prostředky od sponzorů, část těchto prostředků máme již na účtu.
Zastupitelstvo dále na svých zasedáních projednalo a odsouhlasilo podání žádosti na částečnou
opravu kabin TJ Sokol Zdislavice
v Bolinsku, jedná se o částku 250 tis. Kč.
Na dalším jednání zastupitelstva
budu předkládat návrh na rekonstrukci
požární nádrže v Bolinsku, částečnou
úpravu hřiště a dobudování tribuny
a dále na opravu bývalé požární
zbrojnice na městečku spojenou
s částečnou obnovou zeleně v jejím
okolí. Bude to velmi náročné, ale
pokusíme se vše projektově připravit
a včas podat žádosti o dotaci. Realizace
bude odvislá od výše získané dotace.
Vrty pod ,, Strženou hrází“



Bc. Pavel Bouček, starosta městyse


Slavnostní předání nového požárního vozidla
Dne 17. února 2018 proběhlo slavnostní předání a převzetí nového zásahového vozidla, které pro
svou jednotku požární ochrany pořídil Městys Zdislavice.
Novou Tatru Terrno předal zástupce výrobce pan Pavel Trnka z THT Polička, s.r.o.. Její vysvěcení
provedl zdislavický farář Jan Primus.
Celá slavnost se uskutečnila před kostelem sv. Petra a Pavla ve Zdislavicích za hojné účasti
spoluobčanů našeho městečka a kolegů hasičů ze širokého okolí. Poté se všichni odebrali do prostor
hasičské zbrojnice, kde bylo připraveno malé pohoštění.
Technická data CAS 20 - S2R T 815 Terrno :
* výrobce:
Tatra Truck, a.s. Kopřivnice
* podvozek:
T 815 - R 55, brodivost 1 200 mm
* rok výroby:
2017
* nástavba:
THT Polička
* motor:
vznětový přeplňovaný vzduchem chlazený osmiválec o výkonu
325 kW
* převodovka:
mechanická s poloautomatickým elektronickým řazením NORGREN
* brzdový systém:
čtyři na sobě nezávislé systémy s ABS a s kotoučovými brzdami
* objem nádrží:
voda 4000 l, pěnidlo 240 l
* čerpadlo:
THT PAK 2000 - 250, 2000 l/min
* pořizovací cena:
6 449 300,- Kč
Chtěl bych touto cestou jménem zásahové jednotky poděkovat všem, kteří se podíleli na získání
tohoto vozidla, dík patří i těm, kteří zajistili organizaci slavnostního předání a následného pohoštění.
Miroslav Míka, velitel JPO

Prokop klub Zdislavice tímto oznamuje všem přátelům pohybu,
že dne 6. 5. 2018, pořádá tradiční

POCHOD VÍTĚZSTVÍ na 10 a 20 km
Start všech účastníků je od 9:00 hod. u ÚM Zdislavice
Startovné: dospělí 30,- Kč, děti do 15-ti let zdarma
Trasa vede přes Chlum do Trhového Štěpánova, dále do Javorníka a přes Javornickou hůru
k Hanikovu rybníku.
Přesný plán trasy bude k dispozici na startu pochodu.

V cíli bude připraveno občerstvení.



Z činnosti SDH
Dne 28. října 2017 proběhlo v kulturním sále VOD Zdislavice vyhlášení výsledků Benešovské
hasičské ligy v požárním útoku 2017. Týmy, které nás v roce 2017 reprezentovaly, si vedly velice dobře.
Družstvo žen se stalo mistryněmi Benešovské hasičské ligy a družstvo mužů se umístilo na celkovém
šestém místě. Dovolte mi tímto poděkovat
závodníkům i jejich trenérům za výborné
výsledky a popřát jim mnoho skvělých
výsledků i v roce 2018.
V pátek 15. prosince 2017 se
konala výroční valná hromada SDH
Zdislavice, kde byla zhodnocena činnost
sboru. Během roku jsme odpracovali
mnoho hodin brigádnických prací,
jak ve prospěch SDH, tak i ve prospěch
městyse Zdislavice. Soutěžní družstva se
zúčastnila celkem 27 soutěží v požárním
útoku v rámci různých oslav, Benešovské
hasičské ligy a Jihočeské hasičské ligy.
Výjezdová jednotka byla cestou KOPISu
Kladno vyslána celkem k 48 událostem.
Jednalo se především o požáry, technické
zásahy a dopravní nehody. Mnoho hodin bylo také odpracováno na zásahové technice. V současné době
je zásahová jednotka vybavena na velmi dobré úrovni. Členové SDH schválili Plán činnosti na rok 2018.
Zásahy:

7. 10. 2017 – technická pomoc Chlum
28. – 29. 10. 2017 – technická pomoc (orkán Herwart)
8 výjezdů v hasebním obvodu k odstraňování stromů
30. 10. 2017 – technická pomoc Zdislavice
8. 12. 2017 – technická pomoc (monitoring) Čechtice
4. 1. 2018 – technická pomoc Lesáky (pes v kanalizaci)
18. 1. 2018 – dopravní nehoda Zdislavice (dodávka v příkopu)
18. 1. 2018 – technická pomoc Zdislavice (strom přes vozovku)
23. 1. 2018 – požár Zdislavice (planý poplach)
26. 1. 2018 – požár Rataje (zahradní domek)
13. 3. 2018 – dopravní nehoda Tehov
2. 4. 2018 – technická pomoc Zdislavice (únik oleje na komunikaci)
8. 4. 2018 – požár Vlašim (4. NP, zapomenutý kastrůlek na sporáku)
Za SDH Pavel Hůdek. Foto: archiv SDH

Mladší žáci Zdislavic v zimě nezaháleli
Začátek nové sezóny okresní fotbalové soutěže mladších žáků nebyl pro chlapce a děvčata ze
Zdislavic vůbec jednoduchý. Přechod do vyšší věkové kategorie je velkým náporem na dětskou psychiku,
ovšem také tím nejdůležitějším. V mistrovských utkáních tým nastupoval proti soupeřům, v jejichž
sestavách převažovali hráči o rok starší a fyzicky silnější, proti kterým bylo velice těžké se prosadit. I přes
veliké příděly jsme ale cítili z našich hráčů chuť hrát, trénovat a neustále na sobě pracovat, což je
základem toho, že u fotbalu zůstanou.
Na začátku sezóny bylo příliš málo prostoru připravit nově vznikající tým na nadcházející náročná
utkání. Rozhodli jsme se, že je zbytečné děti stresovat herním systémem, taktickými pokyny či kladením
důrazu na výsledky. Hlavní cíl zněl jasně; přežít podzim bez větší újmy a veškeré úsilí vložit do zimní
přípravy. Proto většina dětí zažila nejdelší a nejnáročnější fotbalové období ve svém životě. Tréninky
z trávníku plynule bez přestávky přešly do tělocvičny a příprava na jaro se tak netradičně prodloužila
o celý listopad i prosinec. Tréninky nebyly sice nikterak povinné, ale možná právě proto byla účast po
celé období téměř stoprocentní. Rok 2017 jsme zakončili Vánočním turnajem v Sedlčanech, kde jsme byli
nejmladším týmem ze všech zúčastněných a následně dvoudenním soustředěním. Vítězstvím na penalty
v boji o konečné předposlední místo z deseti účastníků jsme zažili první radost z výhry po dlouhých 16




neúspěšných pokusech. Na soustředění, jež probíhalo ze čtvrtka 21. na pátek 22. prosince v tělocvičně,
jsme celý tým vystavili bojovým podmínkám. Spaní na žíněnkách ve spacáku a 3 tréninky denně děti
zocelily.
Po Novém roce se v nastaveném tréninkovém režimu pokračovalo a vrcholem celé zimní přípravy
bylo další dvoudenní soustředění. To se konalo z pátku 2. února na sobotu 3. února a jeho hlavní náplní
bylo týmové pojetí hry, vzájemná komunikace na hřišti a obětování svých individuálních potřeb ve
prospěch svého týmu. Zda se nám to aspoň částečně podařilo, měl o 14 dní později ukázat další zimní
turnaj tentokrát v Kostelci nad Černými lesy. V základní skupině na nás čekali velice kvalitní soupeři.
Hned na úvod jsme narazili na známého protivníka. Teplýšovicím jsme měli co vracet, kdy po prohře 7:1
v podzimním domácím utkání okresní soutěže nás porazily 4:1 i na Vánočním turnaji. Nasazením
a kvalitní obranou našeho družstva jsme si remízou 2:2 zvedli sebevědomí do dalších zápasů. Po výhře
3:0 nad FK Kavalier Sázava přišlo i vítězství nad silným Týncem nad Sázavou v poměru 2:1. O prvenství
ve skupině nás mohl připravit jen výběrový tým ze Sedlčan doplněný o tři hráče pražské Dukly. Abyste
takový tým mohli porazit, musí se sloučit mnoho věcí dohromady. A to se nám právě podařilo. Nejlepší
výkony všech našich hráčů i hráček spojené s týmovým duchem, obětavostí obránců, výborný výkon
brankáře, doplněný o velké
štěstí a podcenění ze strany
soupeře. Celé utkání s
výsledným skóre 1:0 by se
dalo shrnout do věty:
„Nevyhráli lepší hráči, ale
lepší tým.“ Štěstí, které nás
provázelo celým turnajem,
nás opustilo jen v semifinále.
Sokol Řepy byl nad naše
technické i fyzické síly. Na
výsledek 0:5 bylo potřeba
rychle zapomenout a zbylé
síly ze sebe doslova
vyždímat v boji o bronz.
V něm na nás vyrukoval tým
z pražského Žižkova se
dvěma hráči, vedle nichž se
naši hráči museli cítit, jako
by hráli doslova pod Žižkovskou věží. Po remízovém stavu 1:1 následoval penaltový rozstřel a v něm se
ukázalo, že po velkém úspěchu prahneme daleko víc než soupeř. Bronzové medaile nejsou jen obyčejnou
odměnou, ale představují zodpovědnost každého z nás neustále dokazovat, že to nebyla náhoda, ale
výsledek našeho dlouhodobého snažení a radosti ze hry.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat lidem, bez kterých bychom tyto krásné chvíle nemohli
prožívat. V prvé řadě trenéru Romanu Irionovi za to, že to v těch nejtěžších chvílích nezabalil a že nadále
pokračuje v práci, která je v dnešní době velice záslužná, ale ve společnosti málo doceněná. Dále našemu
fotbalovému klubu za financování zimní přípravy a Vánočního turnaje a městysu Zdislavice za poskytnutí
prostor pro trénování (od začátku února 3x týdně) a zajištění ubytování po dobu našich soustředění.
Samozřejmě nesmíme opomenout skvělou kuchyni v restauraci „ U Jankovských“, která se o celý tým
během soustředění s velkou péčí starala. A úplně největší děkovná slova by měla patřit našim dětem,
které nám dokazují svým přístupem k tréninku, že naše trenérské snažení má smysl.
Autor článku Miroslav Dvořák

MALÝ MÍČEK POJÍ VELKÉ PŘÁTELSTVÍ S BEZVA ZÁŽITKY
V sobotu 17. 2. 2018 uspořádali členové místního pingpongu v čele s předsedou
Antonínem Gregorem pro milovníky sportu turnaj čtyřhry a smíšené čtyřhry v pingpongu.
V tělocvičně jsme se sešli již ve 12.00 hodin, kde jsme se za přátelské atmosféry rozhýbali při
přípravě pingpongových stolů, laviček, cen a krátké rozcvičky. Před 13.00 hodinou k nám
dorazili naši sportovní přátelé z okolních vesnic, kteří se rozlosovali do dvojic. Turnaje se kromě




26 dospělých sportovců zúčastnili i 2 děti, kluci, kteří nás dospělé závodníky pěkně prohnali.
Nakonec si mezi sebou rozdělili pěkné 7. a 8. místo. My, děvčata, jsme si každá vybrala k sobě
2 partnery, kteří s námi odehráli smíšenou čtyřhru. Za velmi uvolněné a kamarádské fajn
atmosféry „hele, proč my 2 vlastně nehrajeme s žádnou holkou?“ „Protože jsme tak dobrý, že
nás žádná nechtěla....“
jsme si turnaj užili až do
konce, kdy v 18.00 se
sehrál poslední souboj
o
finále,
hodnocení
a
rozdání
medailí
proběhlo v 18.30 hod..
O doplnění glykemického indexu sportovců
se po celou dobu
sportovního klání staral
hostinec u Jankovských,
kde jsme doplňovali
nejen tekutiny, ale byl
zde zdarma podáván i vynikající guláš, který jsme, v rámci následného odpočinku unavených
svalových úponů, dojídali v neděli v poledne, kdy dorazili již pouze „nadšenci“ pingpongu.
Za sebe můžu říct, že oslava čtvrtého místa zůstane ještě dlouho ve mně. Celkové
sportovní klání ještě více utužilo naší „závodní partu“ a již nyní se těšíme na závěrečný turnaj
této sezóny.
Za ping pong Majka Pastorková

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dětský karneval se letos konal v sobotu 3. března, jeho uspořádání opět zajistil spolek zdislavických žen.
Během chvilky se zaplnil taneční parket dětmi v karnevalových maskách. Tradičně karnevalový
rej začal ukázkou masek, děti za asistence rodičů vytvořily kolečko a za doprovodu hudby obešly
několikrát sál. Každá
maska byla odměněna
sladkostí.
Následovaly
soutěže
pro
malé
i větší účastníky. Velkým
lákadlem
je
vždy
tombola, která byla letos
obzvlášť pestrá. Na závěr
děti vyměnily parket za
pódium a na něm
poskakovaly a zpívaly.
Konec
karnevalového
odpoledne byl kolem
17. hodiny.
Každoroční
návštěvnost ukazuje, že si
tuto akci oblíbily malé
děti a podle ohlasu
i dospělí nejen z našeho
městyse, ale i z okolních
obcí.
Organizátorky děkují všem sponzorům za finanční příspěvky na zorganizování akce a těší se na
shledanou příští rok.
Dana Volfová




VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volba probíhala ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo).

Výsledky voleb za okrsek Zdislavice
Zapsaných voličů :
Vydané obálky :
Odevzdané obálky :
Platných hlasů ve voleb. okrsku
Volební účast :

1. kolo

2. kolo

463
329
329
328
71,06 %

463
351
351
350
75,81 %

Kandidát
číslo

Počty hlasů

Politická
příslušnost

příjmení, jméno, tituly

1. kolo

2. kolo

1 Ing. Mirek Topolánek

bez PP

8

X

2 Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

bez PP

20

X

3 Mgr. Pavel Fischer

bez PP

45

X

4 RNDr. Jiří Hynek

REALISTÉ

10

X

5 Mgr. Petr Hannig

ROZUMNÍ

3

X

6 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.

ODA

2

X

145

217

bez PP

28

X

bez PP

67

133

*7 Ing. Miloš Zeman
8 MUDr.Bc. Marek Hilšer,Ph.D.
*9 prof.Ing.Jiří Drahoš, DrSc.,dr.h.c.

Strana práv Občanů

*) postupující kandidát do 2. kola

Prezidentem České republiky se stal Ing. Miloš Zeman.

Dana Volfová

Městys Zdislavice , MO ČSSD Zdislavice

zvou sportovce všech věkových kategorií

v sobotu 2. června 2018
od 13.30 hodin
(Kancelář závodu bude otevřena jednu
hodinu před zahájením závodu.)
na

XIII. ročník crossového závodu
„Běh pro radost“
v
areálu „PEKLO“ ve Zdislavicích.
Pro vítěze jsou připraveny poháry, medaile
a diplomy. Pro všechny účastníky malé pohoštění.
(Startovné se neplatí)




Statistika

Rok 2017
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM

Přistěhování
3
0
1
0
0
1
0
2
0
2
0
0
9

Narození Odstěhování
0
-6
0
-1
0
0
1
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
0
1
0
0
0
0
-1
0
0
2
-12

Počáteční stav : 548
Úmrtí
-1
0
0
-1
-1
0
-1
-1
0
-1
0
0
-6

Celkem
-4
-1
1
-1
-2
0
-2
1
1
1
-1
0
-7

Stav
544
543
544
543
541
541
539
540
541
542
541
541
541
Dana Volfová

Životní jubilea ...
leden, únor, březen a duben 2018:
Miloš Richtr, Zdislavice 173
František Šrankota, Zdislavice 61
Marie Kořínková, Zdislavice 149
Věra Trávníčková, Zdislavice 33
Daniel Pešout, Zdislavice 85
Ladislav Dojava, Zdislavice 18
Jindřiška Rybová, Zdislavice 4
Bedřich Charvát, Zdislavice 73
Blanka Míková, Zdislavice 123
Libuše Boučková, Zdislavice 65
Světluška Veselá, Zdislavice 3
Hedvika Wysocká, Zdislavice 51
Vratislav Kohout, Zdislavice 16
Tomáš Mikulecký, Zdislavice 165
Lubomír Vitera, Zdislavice 152
Hana Richtrová, Zdislavice 118
Dagmar Richtrová, Zdislavice 173
Martin Hudec, Zdislavice 202
Jiří Nagl, Zdislavice 172

50
65
77
82
50
60
75
75
77
80
84
88
60
70
79
81
50
50
50

Květa Čadová, Zdislavice 171
Františka Houdková, Zdislavice 135
Růžena Krásová, Zdislavice 166
Karel Hejný, Zdislavice 5
František Říha, Zdislavice 25
Marie Kolářová, Zdislavice 82

55
77
77
77
82
96

Vítáme nové občánky
18. 1. 2018
17. 3. 2018

Karolína Kubáčková, Zdislavice 14
Jan Jankovský, Zdislavice 191

Všem srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se …
14. 1. 2018
13. 3. 2018
3. 4. 2018

Marie Marková, Zdislavice 17
(92)
Marie Kropáčková, Zdislavice 98 (84)
Josef Bouček, Zdislavice 9
(88)
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